
Promises Kept,  
Results Accomplished 

 

EV Charging Services 



Promises Kept,  
Results Accomplished 

H αγορά της ηλεκτροκίνησης 

Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο είναι ότι πιο καινοτόμο στην αγορά, ένα άλμα τεχνολογίας σε σχέση 
με τα οχήματα υγρών καυσίμων. 
 

Μέσα μόλις στην πρώτη δεκαετία, από μερικές χιλιάδες πωλήσεις το 2010, ξεπέρασαν τις 2 
εκατομμύρια το 2018! 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 46,2% σε 
πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων! 
 
Μέχρι το 2025 προβλέπεται ότι θα κυκλοφορούν στην Ευρώπη περίπου 20 εκατομμύρια ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. 
 
Η Globalsat παρατηρώντας την πορεία της αγοράς αλλά και το μέλλον της τεχνολογίας προχωράει 
σε συνεργασία πάνω στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης.  
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Σημεία υπεροχής της ηλεκτροκίνησης 

Κόστος 
Ενέργειας 

• Το κόστος 
φόρτισης ενός 
ηλεκτρικού 
οχήματος 
αντιστοιχεί 
περίπου στο ένα 
τρίτο ανά 
χιλιόμετρο, σε 
σύγκριση με το 
κόστος βενζίνης 
για το ίδιο 
όχημα. 

Φθηνότερη Συντήρηση 

• Ένα ηλεκτρικό όχημα έχει 
πολύ λιγότερα κινούμενα 
μέρη από ένα συμβατικό 
και υπάρχει σχετικά μικρή 
ανάγκη για σέρβις. Η 
κύρια συντήρηση που 
χρειάζονται τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα είναι ο έλεγχος 
των φρένων, των 
ελαστικών και των 
αναρτήσεων. Όσον αφορά 
στη φθορά των 
μπαταριών, οι 
περισσότεροι 
κατασκευαστές δίνουν 
εγγύηση μπαταριών για 8 
τουλάχιστον χρόνια. 

Χαμηλότερο κόστος 
μετακίνησης 

• Για ένα όχημα με 
μέση κάλυψη 
απόστασης 15.000 
χιλιομέτρων ετησίως, 
τα κέρδη μόνο από 
την εξοικονόμηση 
καυσίμου, μπορούν 
να φθάσουν ακόμα 
και τα 800 ευρώ. 

Τι ισχύει για τα 
υβριδικά οχήματα 

• Τα plug-in υβριδικά 
ηλεκτρικά οχήματα 
διαθέτουν ένα 
βενζινοκινητήρα που 
χρειάζεται τακτική 
συντήρηση. Ωστόσο, 
επειδή ο ηλεκτρικός 
κινητήρας χρειάζεται 
ελάχιστη 
συντήρηση, αυτό 
οδηγεί σε λιγότερη 
φθορά των 
εξαρτημάτων του 
βενζινοκινητήρα. 

Υγεία και ποιότητα 
ζωής 

• Η εκτεταμένη χρήση 
ηλεκτρικών 
οχημάτων και η 
αντικατάσταση των 
κινητήρων 
εσωτερικής καύσης 
συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης των 
αστικών κέντρων, 
καθώς εξαλείφει 
τους ρύπους και 
μειώνει αισθητά τα 
επίπεδα θορύβου. 
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Blink Europe 

155.000 
εγγεγραμ-

μένα          
μέλη 

15.000 
σταθμοί 

φόρτισης 
στην Αμερική 

10 χρόνια 
εμπειρίας 

στην αγορά 

Η Blink εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις μεταφορές. 
 
Η Blink Charging Hellas επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του μοντέλου αστικής φόρτισης, 
ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργία εθνικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
 
H Blink εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, βοηθώντας 
ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη μείωση των επιπέδων 
θορύβου των αστικών κέντρων. 
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Blink Europe – Με μια ματιά 

 Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων 
 

 Ανάπτυξη Δικτύου Σταθμών 
Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
 

 Φόρτιση αποκλειστικά από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
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EUROPE 

Η Blink Europe είναι μια κοινοπραξία μεταξύ των: 

EUNICE ENERGY GROUP (EEG) 
 Ηγέτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην Ελλάδα 
 Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με ένα 

portfolio αιολικών και ηλιακών πάρκων 
100MW 

 Προμηθευτής 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας (WE Energy) 

 Προγραμματιστής - Ιδιοκτήτης - Διαχειριστής 
του έργου TILOS 

 Κατασκευαστής της πρώτης ελληνικής 
ανεμογεννήτριας (50kW), EW16 

 
 

 
BLINK CHARGING Co 
 Φορέας δικτύου φόρτισης - Ηγέτης στις Η.Π.Α. 
 Περισσότεροι από 15.000 σταθμοί φόρτισης 

λειτουργούν στις Η.Π.Α. 
 Συμμετοχή στο NASDAQ 
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Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία που συνδέει όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να επιτευχθεί 
επιτυχής διάδοση της ηλεκτροκίνησης 

Η Blink, μέλος της Hubject 

Παρακολούθηση σταθμών 
φόρτισης σε όλη την 

Ευρώπη 

Χρεώσεις & Λογαριασμοί 
χωρίς εγγραφή 

Μέλος του μεγαλύτερου 
δικτύου ηλεκτροκίνησης 

στον κόσμο 

Λογισμικό και εξοπλισμός 
υψηλής ποιότητας 
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Η Blink Europe εγγυάται: 

 Πιστοποιημένοι φορτιστές που επιτρέπουν τη φόρτιση 
MODE 3 / MODE 4 

 Εξοπλισμός σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61851 & IEC 62196 
 Ακρίβεια μέτρησης ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία MID 

(Ευρωπαϊκός Κανονισμός Συγχωνεύσεων / 2014) 
 Αναγνώριση ταυτότητας μέσω κάρτας RFID / NFC 
 Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής (χρεωστική κάρτα, πιστωτική 

κάρτα, ηλεκτρονική πλατφόρμα) 
 Δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα Blink σύμφωνα με τον 

νόμο περί προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γνωστός ως GDPR 

 Τεχνολογίες κρυπτογράφησης για ασφαλή επικοινωνία 
χρηστών με την πλατφόρμα 

 Τεχνική πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης του φυσικού 
εξοπλισμού 

 Επικοινωνία GSM / GPRS / 3G / Ethernet μέσω πρωτοκόλλου 
TCP / IP και OCCP 1.6 
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H Globalsat στην αγορά της ηλεκτροκίνησης 

Στρατηγική συνεργασία με Blink, την εταιρεία που οδηγεί 
τις εξελίξεις στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η 
Blink διαθέτει και λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  
 
 Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 
 Διάθεση, λειτουργία και διαχείριση σταθμών φόρτισης 

μέσω συμφωνιών μακροχρόνιας μίσθωσης. 
 Δημιουργία εσόδου για τους συνεργάτες μέσω της 

χρέωσης των οδηγών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών 
τους οχημάτων, της πώλησης λογισμικού / app 
παρακολούθησης και ελέγχου φόρτισης των 
ηλεκτρικών οχημάτων και εξασφάλισης  ενός 
αξιόπιστου δικτύου σταθμών φόρτισης στην 
επικράτεια. 
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 Σε αυτοκινητόδρομους: 
 MODE 4 ταχυφορτιστές (DC/50kW)  
 Βεβαίωση ύπαρξης επαρκούς 

αριθμού σταθμών φόρτισης σε 
ολόκληρη τη χώρα 

 
 

 Σε μεγάλες πόλεις: 
 MODE 3 φορτιστές (AC/22kW) σε 

εμπορικά κέντρα, χώρους εργασίας, 
αεροδρόμια, χώρους στάθμευσης 
κ.α.  

 = Ταχυφορτιστές MODE 4 - 50kW  

Σταθμοί Φόρτισης  
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Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες της BLINK (1) 

 Ο μόνος πάροχος που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες   
κατασκευής, διαχείρισης και διασύνδεσης σταθμών φόρτισης   

      ηλεκτρικών οχημάτων. 
 Ευελιξία στο μοντέλο συνεργασίας - Εξατομικευμένες  
     συμφωνίες με βάση τις ανάγκες των συνεργατών. 
 Οικονομικό κέρδος με βάση το υιοθετημένο επιχειρηματικό    
      μοντέλο. 
 Προώθηση της «πράσινης» πολιτικής. 
 Αύξηση της αξίας του ακινήτου. 
 Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ακινήτου ως πόλος έλξης στο 

κοινό της ηλεκτροκίνησης και της πράσινης ανάπτυξης.  
 Προνομιακή πρόσβαση και αυξημένη παροχή συνοδών υπηρεσιών. 
 Προσέλκυση διαφημίσεων που σχετίζονται με το κοινό της ηλεκτροκίνησης και της 

πράσινης ανάπτυξης. 
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 Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικολογικής 
ευαισθησίας. 

 Βελτίωση της εικόνας και ενδυνάμωση των επιχειρημάτων 
πώλησης προς το κοινό-στόχος.  

 Οικονομικό όφελος από μίσθωση ή/και πιθανή ανταμοιβή-kWh 
(ανάλογα με την εμπορικότητα του ακινήτου). 

 Δωρεάν εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών διπλής παροχής, 
ισχύος 22 kW η κάθε μία. Οι συγκεκριμένοι φορτιστές παρέχουν 
συνδεσιμότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Blink, 
επιτυγχάνοντας απροβλημάτιστη επικοινωνία του φορτιστή με 
τα οχήματα, καθημερινές ενημερώσεις του λογισμικού, καθώς 
και όλες τις υπηρεσίες τιμολόγησης και ενημέρωσης του πελάτη.  

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες της BLINK (2) 

* Οι σταθμοί φόρτισης και όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός διατίθενται 
δωρεάν από την GLOBALSAT. * 
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 Δωρεάν εξασφάλιση κατάλληλης παροχής για την 
τροφοδοσία των φορτιστών. Το κόστος των τεχνικών 
εργασιών για την παροχή καλύπτεται από την GLOBALSAT. 

 Αποζημίωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώνουν οι φορτιστές. 

 Καταβολή μισθώματος για κάθε 2 θέσεις στάθμευσης που 
μισθώνονται προκειμένου να τοποθετηθεί ένας φορτιστής, 
τυπικού ποσού 200€ ετησίως (ισχύει μόνο για περιπτώσεις 
σύναψης σύμβασης μισθωτηρίου. Στην περίπτωση 
χρησιδανείου δεν προβλέπεται μίσθωμα). 

 Πλήρες συμβόλαιο συντήρησης και αναβάθμισης των 
φορτιστών και εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας τους, 
χωρίς κόστος για το συνεργάτη, για όλη τη διάρκεια του 
συμφωνητικού. 

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες της BLINK (3) 
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 24/7 εποπτεία και απομακρυσμένη επίλυση βλαβών των 
σταθμών φόρτισης. 

 Συμβόλαιο πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των φορτιστών για 
όλη τη διάρκεια του συμφωνητικού, χωρίς επιπλέον κόστος. 

 Δυνατότητα επέκτασης της εγκατάστασης σε μελλοντικό χρόνο 
ανάλογα με τις τάσεις της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή. 

 Δυνατότητα δημιουργίας προνομιακών τιμολογήσεων και 
εκπτωτικών πακέτων μετά από σχετική συνεννόηση. 

 Προώθηση της επιχείρησής μέσω υπηρεσιών ψηφιακού ή 
συμβατικού marketing, καθώς και εμφάνιση της επιχείρησης 
στον ηλεκτρονικό χάρτη της εφαρμογής ‘’Βlink International’’ 
και στην ιστοσελίδα www.blinkcharging.gr  

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες της BLINK (4) 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blinkcharging.gr%2F&data=02%7C01%7Cipapatsiros%40blinkcharging.gr%7Cc7c462cee53248beaec808d81789280a%7C46369f9c6034435a91636c1e71b24dd6%7C1%7C0%7C637285225163155961&sdata=mx155ATsd74Q3D2%2FQ3BokAX7meFdjxeNWaZ5VpIpsLo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blinkcharging.gr%2F&data=02%7C01%7Cipapatsiros%40blinkcharging.gr%7Cc7c462cee53248beaec808d81789280a%7C46369f9c6034435a91636c1e71b24dd6%7C1%7C0%7C637285225163155961&sdata=mx155ATsd74Q3D2%2FQ3BokAX7meFdjxeNWaZ5VpIpsLo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blinkcharging.gr%2F&data=02%7C01%7Cipapatsiros%40blinkcharging.gr%7Cc7c462cee53248beaec808d81789280a%7C46369f9c6034435a91636c1e71b24dd6%7C1%7C0%7C637285225163155961&sdata=mx155ATsd74Q3D2%2FQ3BokAX7meFdjxeNWaZ5VpIpsLo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blinkcharging.gr%2F&data=02%7C01%7Cipapatsiros%40blinkcharging.gr%7Cc7c462cee53248beaec808d81789280a%7C46369f9c6034435a91636c1e71b24dd6%7C1%7C0%7C637285225163155961&sdata=mx155ATsd74Q3D2%2FQ3BokAX7meFdjxeNWaZ5VpIpsLo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blinkcharging.gr%2F&data=02%7C01%7Cipapatsiros%40blinkcharging.gr%7Cc7c462cee53248beaec808d81789280a%7C46369f9c6034435a91636c1e71b24dd6%7C1%7C0%7C637285225163155961&sdata=mx155ATsd74Q3D2%2FQ3BokAX7meFdjxeNWaZ5VpIpsLo%3D&reserved=0
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Αξιόπιστες υπηρεσίες προς τον τελικό πελάτη 

 Αξιοπιστία της πλατφόρμας Blink 
 

 Εύκολη πρόσβαση στους φορτιστές 
 

 Οδηγήστε ένα «πράσινο» αυτοκίνητο 
 

 Γρήγορη και οικονομικά αποδοτική φόρτιση 
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Οφέλη για εταιρεία διαχείρισης στόλου 

 Μείωση κόστους κατανάλωσης σε σχέση με οχήματα υγρών 
καυσίμων 

 Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων – λιγότερες βλάβες 
 Μειωμένα ετήσια κόστη διατήρησης στόλο 
 Αντλήστε πόρους από εταιρικά κονδύλια εταιρικής κοινωνικής 

υπευθυνότητας, ειδικά στην περίπτωση της αντικατάστασης 
συμβατικών οχημάτων με ηλεκτροκίνητα. 
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Το EUNICE ENERGY GROUP (EEG) παράγει ηλεκτρική ενέργεια μόνο μέσω 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (R.E.S.). 
 
Η WE ENERGY, μέλος του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), είναι o μόνος 
εναλλακτικός πάροχος που διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρέχοντας τα αντίστοιχα επίσημα κρατικά κι 
εταιρικά πράσινα πιστοποιητικά. 
 
Η BLINK EUROPE μέσω της EUNICE ENERGY GROUP εγγυάται ότι  
η ενέργεια που καταναλώνεται στους σταθμούς φόρτισης του  
δικτύου της είναι αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές  
Ενέργειας. 

Φόρτιση από 100% ‘πράσινη’ ενέργεια 
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Το Πράσινο Πιστοποιητικό προέλευσης της WE ENERGY πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του 
κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα ισχυρότατο μέσο 
για να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την εταιρική τους ταυτότητα και να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των καταναλωτών. 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
εταιρείας 

 Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 
άνθρακα 

 Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα 
 Επέκταση δραστηριοτήτων  Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης  

Πράσινο πιστοποιητικό WE ENERGY 
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Ευχαριστούμε 
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